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Pædagogisk tilsyn i
Københavns Kommune
Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt
og overholder gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det
pædagogiske arbejde med børnene.

Et tilsyn består af:
•

Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og
fritidstilbud samt ét årligt tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af
en pædagogisk konsulent.

•

Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre.

•

En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med
medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter.

Light-tilsynet

I institutioner, der i et tilsynsår har fået ”Vedligehold indsats” i alle pejlemærker, øges kadencen for
det ordinære tilsynsbesøg til to år. For fortsat at sikre en tæt dialog om udviklingen af den
pædagogiske kvalitet, gennemføres et Light-tilsyn det år, der ikke gennemføres et ordinært
tilsynsbesøg. I Light-tilsynet afholdes en vedligeholdelsesdialog mellem institution og pædagogisk
konsulent, men der gennemføres ikke observationer.
Denne rapport udgør en opsamling på de vigtigste pointer fra vedligeholdelsesdialogen.
Rapporten skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Den pædagogiske konsulent

Alle institutioner i Københavns Kommune har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Den
pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionen om blandt andet
pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde.
Det er den pædagogiske konsulent, der gennemfører Light-tilsynet og skriver opsamlingen
på vedligeholdelsesdialogen.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du
forælder i institutionen, vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten
præsenteres og drøftes.
Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk
kvalitet og se den seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på:
www.kk.dk/kvalitetogtilsyn.
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Hvilke emner havde
Institutionen på forhånd valgt
som udgangspunkt for
dialogen?
Pejlemærket Sprog Pejlemærket Sociale Relationer/ Inklusion og Fællesskab

-
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Institutionen har I dialogen
fået sparring på følgende
punkter
Institutionen har i dialogen fået sparring på følgende punkter:
Pejlemærket Sprog med udgangspunkt i klubmålsætningeren samt sidste års anbefalinger:
FK: Kulturen i 6. og 7. klassesafdelingen- når vi er tilbage til al. organisering, vil vi gerne have obs. på
praksis med henblik på at udvikle organiseringen og kulturen i dette tilbud. Børnene er glade for at
komme.
Der drøftes indsatser ift. flere attraktive aktiviteter fx "Kreative Space", for at få flere piger i spil og
mere ligelig kønsfordeling, større fokus på trivsel og tonen børnene mødes med af personalet.
Ledelsesmæssigt følges op med TUS- samtaler og ved nyansættelse af medarbejdere. ICDP kurset
kan bidrage til et større relationel fokus. Et andet greb er at øge medindddragelse af børnene ved fx
cafe/køkkenet, hjælpere m.m. Desuden kan forældrene indtænkes.
Inklusion og Fællesskab:
FK og UK: Vi har udviklet stærke relationer til mange af de større børn og unge i kraft af vores tilbud
og antal medlemmer. Da vi var på gaden under Corona- nedlukning var det tydeligt, at vi havde en
meget stor berøring og kendskab til Vesterbro børn og unge samt forældreopbakning. Aktuelt
oplever vi, at på trods af trivsel og inklusionspædagoger(egne ressourcer/ alm. normering) har vi
ikke ressourcer til at følge evt. udfordringer til dørs på gadeplan, da vi har meget få bydelsmidler og
begrænset UK- pladser. I stedet kommer en 3. aktør på banen, som ikke kender børn og unge.
Dialog om hvordan denne udfordring kan organiseres meningsfuldt og effektivt. Det er fornemt, at
jeres klubtilbud tiltrækker så mange børn og unge. Det bevirker, at mange unge fortsætter i UK hos
jer, så I har et stor kendskab også til børn i udsatte positioner på gadeplan og i SSP regi.
KLubbydelsmidlerne gives for at understøtte, at de unge i udsatte positioner kan få en målrettet
hjælp efter behov. En forudsætning er, at der er skabt en god relation for at arbejde med de unge,
som I har til mange- også i udsatte positioner.
Derfor giver det god mening at få drøftet en mere hensigtmæssigt fordeling af midlerne og
samarbejdet mellem jer og Settlementet. med klubbydelssamarbejdet og Fritidscentret for et
området. Klub Vesterbro har I et fælles ansvar for unge i UK- alderen på Vesterbro og i fælleskab
løse opgaven. Hvordan kan I skabe et ensartet tilbud til unge, især i UK alderen på Vesterbro og løfte
opgaven med de unge i udsatte positioner? Det vil være et oplagt emne til Kvalitet og Support
Samtalen.
Kommentarer til den generelle opfølgning ift. tilsynet sidste år.
Første udkast til forældrepartnerskabet er drøftet- et omhyggeligt udspil med inddragelse af
frivillige til at bidrage til dirv. arrangementer.
Ny Stærk Samararbejds aftale fra Klub Vesterbro er lavet. Vær`opmærksom på, at der er kommet en
justering af ressourcecentrene/se under pædagogiske læringscentre.
Https://buf.kkintra.kk.dk/indhold/implementering-af-ny-rammemodel-rclc.
Et nye mødefora er sat iværk til drøftelse af børn i udsatte positioner, så personalet får sparring,
hjælp til handleplaner og opfølgning.
I UK -Ungehuset arbejdes der med inklusion og trivselsaftener, og at flere unge får jobs som
hjælpere og overtager ind imellem i f x tilbud som dans.
Der planlægges med en fælles konference igen nu om;" Det gode Fritidsliv" i februar måned 2021.

-
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Ønsker til support i det
kommende år
Der er en stor kompetenceudvikling i gang, med fokus på styrkelse af personalets professionelle
relationskompetence af området ved udviklingskonsulent Karen Sørensen og pædagogisk
konsulent Birgit Larsen. Implementering af ICDP kan styrkes med observationer fra supporten og
feed- back i bestemte teams, når undervisningsforløbet er afsluttet.
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